
  

27 Φεβρουαρίου 2022 

Ιςόγειο Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου Μυτιλινθσ 

 

16:30 Συγκζντρωςθ του 7μελοφσ του ΔΣ (και εκελοντϊν) για προετοιμαςία του χϊρου. 

17:00 ζναρξθ διαδικαςιϊν. 

17:01 Γίνεται ζλεγχοσ (ζτοιμθ λίςτα) και ανακοινϊνεται από τον ταμία ο ακριβισ αρικμόσ των μελϊν 

που είναι οικονομικά ενεργά, καταμετροφνται και καταγράφονται επί τόπου από τον Ειδικό Γραμματζα 

οι παρόντεσ (τθσ ίδιασ λίςτασ) και βάςθ αυτισ τθσ καταμζτρθςθσ παράγεται θ απαιτοφμενθ απαρτία 

τθσ ςυνεδρίαςθσ. Ο Ταμίασ ανακοινϊνει ςτον πρόεδρο τθσ ΓΣ ότι υπάρχει θ απαιτοφμενθ απαρτία. 

Είναι δθλαδι παρόντα το 50%+1 των οικονομικά ενεργϊν μελϊν (2021-2022). Προεδρεφει ο πρόεδροσ 

Ιγνάτθσ Λαςκαρίδθσ (ανακοινϊνεται) και τα πρακτικά κρατάει ο Γενικόσ Γραμματζασ Ανεηίνοσ Τάκθσ με 

τθ βοικεια του Ειδικοφ Γραμματζα Χαράλαμπου Αράπθ. Ο πρόεδροσ επιβεβαιϊνει τθν απαρτία και 

κθρφςςει τθν ζναρξθ τθσ Ετιςιασ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ του Ποδθλατικοφ Συλλόγου Λζςβου του 

2022. 

17:10 Διαβάηεται θ ειςιγθςθ του προχπολογιςμοφ (από τον Ταμία του Συλλόγου κο Παναγιϊτθ 

Δουκαρζλλθ). 

17:15 Διαβάηεται θ ζκκεςθ τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ (οικονομικόσ απολογιςμόσ). 

17:20 Ανακοινϊνεται θ απόφαςθ του ΔΣ να γίνει αλλαγι ςτο καταςτατικό για τθ 5μελι ςφςταςθ του ΔΣ 

τθν επόμενθ 3ετία και τθν ανάγκθ να καταγράφονται ςτο ψθφοδζλτιο 7 τουλάχιςτον υποψιφιοι. 

Σθμείωςθ: Για εγκρίςεισ τροποποίθςθσ του καταςτατικοφ απαιτείται κατα τθν ψθφοφορία ζγκριςθ 

πάνω από το 75% των παρόντων. 

17:25 Ανακοίνωςθ τθσ ανάγκθσ τροποποίθςθσ ςτο νζο καταςτατικό των αλλαγϊν που απαιτοφνται 

"Τροποποίθςθ μεταβατικϊν διατάξεων ςτα ακλθτικά ςωματεία για τροποποίθςθ του καταςτατικοφ, με 

ςκοπό τθν προςαρμογι του ςτα άρκρα."  για τθν ειδικι ακλθτικι αναγνϊριςθ. Λίγα λόγια για το τί 

είναι θ "ειδικι ακλθτικι αναγνϊριςθ" από τον πρόεδρο Ιγνάτθ Λαςκαρίδθ. 

17:30 Ακολουκεί φανερι ψθφοφορία διά ανατάςεωσ τθσ χειρόσ για τθν ζγκριςθ ι όχι των παραπάνω 

και λιξθ τθσ Γ.Σ.    

 

Στον "ενδιάμεςο χρόνο μεταξφ ΓΣ και Εκλογϊν μποροφν όςοι υποψιφιοι κζλουν να προβοφν ςε 

δθλϊςεισ, πικανζσ προτάςεισ και δράςεισ που κα μποροφςαν να υλοποιθκοφν ςτθν επόμενθ 

προγραμματικι περίοδο. Να ςυγκεντρωκοφν νζεσ ςκζψεισ και ιδζεσ. 

 



Εκλογζσ 

 

18:00 Εκλζγεται επί τόπου 3μελισ εφορευτικι επιτροπι με φανερι ψθφοφορία (Ντάρασ, Παυλισ + 

ζνασ) με δφο αναπλθρωματικά μζλθ για να διευκφνει τθν ψθφοφορία. καταγράφεται ςτα πρακτικά. 

18:00 Βάςθ τθσ παραπάνω λίςτασ των παρόντων οικονομικά ενεργϊν μελϊν που παρζδωςε ο Ειδικόσ 

Γραμματζασ ςτον Πρόεδρο τθσ Εφ.Επ. καλοφνται ονομαςτικά ζνα ζνα τα μζλθ να προςζλκουν ςτθν 

κάλπθ. Η Ψθφοφορία είναι μυςτικι και γίνεται με ενιαίο ψθφοδζλτιο οπου αναγράφονται τα ονόματα 

των υποψθφίων με αλφαβθτικι ςειρά. Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποψθφίων για ΔΣ οι 9. Οι υποψιφιοι 

καλοφνται να βάλουν ζωσ και 7 ςταυροφσ προτίμθςθσ. Στθν Εξελεγκτικι επιτροπι (ςτο ίδιο ψθφοδζλτιο 

κάτω) αναγράφονται τουλάχιςτον 5 υποψιφιοι και τα μζλθ καλοφνται να βάλουν ζωσ και 3 ςταυροφσ 

προτίμθςθσ. Κατα τθν ζναρξθ ορίηεται ςαν χρόνοσ περάτωςθσ θ μία ϊρα. Η Εφορευτικι Επιτροπι 

κατζχει φάκελα και ψθφοδζλτια τα οποία παραδίδει ςτον κάκε ψθφοφόρο. Τθν ϊρα τθσ παράδοςθσ ο 

Πρόεδροσ τθσ Εφορευτικισ επιτροπισ ςφραγίηει και μονογράφει τον κάκε φάκελο πριν τον παραδϊςει 

ςτον ψθφοφόρο. Ο Ταμίασ ςθμειϊνει ζνα ζνα τα ενεργά μζλθ που ψιφιςαν κι ελζγχει αν κάποιοσ που 

προςζρχεται δεν είναι ςτθν λίςτα των ενεργϊν μελϊν.  

19:00 παραδίδονται από τον Γ.Γ. ςτθν εφορευτικι επιτροπι οι φάκελοι όςων ψιφιςαν δι 

αλλθλογραφίασ (ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθ ςφραγίδα του ςυλλόγου και τθν μονογραφι του 

προζδρου τθσ Εφ.Επ.) και ορίηεται το τζλοσ τθσ διαδικαςίασ. Όλοι οι φάκελοι φζρουν τθ ςφραγίδα του 

ςυλλόγου και τθ μονογραφι του προζδρου τθσ εφορευτικισ επιτροπισ. Αν για κάποιο λόγο απαιτείται 

παράταςθ του χρόνου περάτωςθσ τθσ ψθφοφορίασ, θ Εφορευτικι επιτροπι ζχει το δικαίωμα 

παράταςθσ κι αυτό καταγράφεται ςτα πρακτικά. 

19:05 Διαλογι, καταγραφι του ςυνόλου των φακζλων καταμζτρθςθ ζγκυρων και άκυρων. Προςοχι τα 

ψθφοδζλτια να μθν ζχουν πάνω από 7 ςταυροφσ.  

19:10 Ανακοίνωςθ των πρϊτων 9 που κεωροφνται οτι εξελζγθςαν (οι πρϊτοι 7 προορίηονται για το ΔΣ, 

οι υπόλοιποι 2 αναπλθρωματικοί) Θα ςυγκροτθκοφν ςε ςϊμα τισ επόμενεσ 5 μζρεσ μετά από 

πρόςκλθςθ του πρϊτου ςε ψιφουσ και με μυςτικι ψθφοφορία κα κατανεμθκοφν οι κζςεισ του 

7μελοφσ. 


